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Dampak Perkembangan Ekonomi Terhadap Sektor Industri Properti dan

Konstruksi di Indonesia

Properti dan konstruksi di Indonesia tidak bisa

dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan

keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain,

karena industri konstruksi merupakan yang

produknya terkait dengan perancangan

bangunan properti. Dalam prakteknya 2 sektor

industri di atas juga berkaitan dengan kebijakan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang

saling bersinggungan seperti pengurusan perizinan pendirian bangunan yang sering kali terbentur oleh

birokrasi pemerintah yang berbelit-belit karena rencana pembangunan infrastruktur pemerintah pusat

yang terkadang tidak sejalan dengan pemerintah daerah.

Jika kita melihat lebih dalam, pertumbuhan sektor industri properti dan konstruksi di Indonesia adalah

sektor yang memiliki hasil signifikan dalam hal investasi. Sektor ini pun masih akan diprediksi terus

melejit sampai diberlakukannya MEA yang diperkirakan akan terjadi di akhir 2015 dimana akan

mendorong meningkatnya kebutuhan tempat tinggal bagi para pekerja asing. Namun tidak dipungkiri,

perkembangan industri properti di Indonesia akhir-akhir ini juga tak pelak terkena dampak dari tingginya

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar. Dampak yang dapat dilihat adalah turunnya daya beli masyarakat

yang berimbas terhadap turunnya pendapatan perusahaan. Dari sektor industri konstruksi, hal ini juga

mengakibatkan kenaikan harga dan biaya sewa alat-alat berat yang diimpor. Fakta tersebut menjadi

pertimbangan yang cukup besar untuk beberapa perusahaan konstruksi dan properti untuk  membuat

proyek-proyek bangunan pribadi atau turut andil dalam proyek-proyek pemerintahan.

Tingginya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar saat ini juga dipicu oleh perkembangan ekonomi global

seperti program Tapering Off yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dimana mereka

melakukan pengurangan program pembelian aset oleh Federal Reserve (Bank Sentral Amerika). Hal ini

membuat nilai Dollar Amerika menguat dan mempengaruhi nilai mata uang negara-negara berkembang,

dimana hal ini juga berakibat pada tingginya suku bunga bank dan mengganggu keseimbangan bisnis
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property. Hal ini kemudian juga ditambah dengan pemerintah Tiongkok yang sengaja mendevaluasi

Yuan untuk menstabilkan ekonomi mereka.

Adapun pendapat dari para professional yang sudah cukup lama berkecimpung di sektor ini bahwa

keadaan ekonomi Indonesia saat ini menurunnya daya beli masyarakat terhadap kepemilikan property,

biaya konstruksi yang meningkat dan pendapatan perusahaan yang menurun. Beberapa perusahaan

properti asing bahkan terpaksa harus memberhentikan kegiatan usaha mereka di Indonesia akibat

ketidaksanggupan mereka membayar biaya operasional perusahaan, dimana sebagian perusahaan

nasional besar lainnya mengalami stagnasi dalam bisnis mereka.

Salah satu professional di perusahaan properti dan konstruksi modal campuran menuturkan bahwa

meski proyek bangunan komersial mereka tidak berjalan lancar, namun tidak demikian dengan proyek

jangka panjang pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang mereka tangani. Selain itu salah satu

hal yang menjadi perhatiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum merata, dalam

hal ini ia mengutarakan minimnya tenaga ahli sipil bersertifikat salah satunya ASEAN Chartered

Professional Engineer (ACPE) yang diharapkan mampu bersaing dengan tenaga ahli asing. Hal ini juga

yang masih mendorong banyak perusahaan untuk mempekerjakan tenaga asing dari luar negeri,

padahal sektor properti dan konstruksi masih dianggap sebagai salah satu sektor yang akan bersaing

ketika MEA diberlakukan.

Meski memiliki pertumbuhan yang tidak signifikan, namun seiring dengan rencana pembangunan

pemerintah baik pusat maupun daerah, sektor industri properti dan konstruksi diprediksi akan terus

bertahan mengingat kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal serta sebagai alternatif investasi.
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